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Blijven we trouw uit liefde? Niet zo zeker.  

  
We gaan er gewoonlijk van uit dat klantentrouw een weerspiegeling is van de liefde die een 
klant voor een merk betuigt. Is dat echter nog wel volledig het geval? 
 
Talrijke bronnen zijn het er roerend over eens dat een klant trouw blijft zolang hij niets beters 
vindt! Of nog, dat we uit pure gewoonte trouw zouden zijn. Dat is trouwens wat de Global 
Web Index studie onthult, aangezien 65 % van de respondenten verklaren dat ze een merk 
blijven kopen zolang ze er tevreden over zijn.  
Nog steeds volgens de Global Web Index Q1 2018 studie, beschouwt 31 % van de Belgische 
online shoppers van 16 tot 64 jaar klantenbindingsprogramma’s als een bepalende factor en 
bij aankoop beïnvloeden deze hun keuze voor een product eerder dan een ander, zelfs als 
voor 53 % de prijsfactor van een artikel belangrijker blijft dan het merk.   
 
Zo, daarmee is het decor gezet. Kan je in zo’n geval werkelijk van ‘brand love’ spreken? 
  
 
Wat kan je van een klantenbindingsprogramma verwachten? 
“Een klantenbindingsprogramma zal pas aanlokkelijk en doeltreffend zijn als het echt 
voordelig en omni-channel is. Het moet gebruik maken van online om op de verkooppunten 
sales te genereren en omgekeerd.” vertelt Sven Bally, Chief Digital Officer Reprise. 
 
Wat erop neerkomt dat een klassiek klantenbindingsprogramma niet meer bindt. Voortaan is 
het de klantenervaring die voor binding zorgt.  
Die klantenervaring staat of valt met een gegronde kennis van de klant, die op haar beurt 
onvoorwaardelijk staat of valt met real time data.  
  
 
Klanten binden, een kwestie van bedrijfsmaturiteit 
Wanneer wij ertoe genoopt worden samen met onze klanten na te denken over de 
optimalisatie van hun klantenbindingsprogramma, beginnen we met die factoren te 
identificeren die voor het merk werkelijk betrokkenheid genereren. Zo hebben we voor Quick 
geopteerd voor de ontwikkeling van een app, in samenwerking met Levelapp.  
 



   
 
 
Deze app helpt Quick ontegenzeggelijk om zijn klanten beter te kennen: hun smaken, 
verwachtingen, bestelvoorkeuren, enz. 
Op lange termijn biedt dat Quick de kans om met zijn klanten een meer persoonlijke, 
geprivilegieerde band te smeden, en dus naar hen toe doeltreffender te communiceren. 
  
Met deze app neemt het merk de codes van zijn jonge doelgroep over. Quick vergemakkelijkt 
de toegang tot talrijke voordelen en vergaart vandaag meer data, die bijdragen tot de 
soepelheid van het merk – dat daar sowieso al bijzonder goed op scoort, zoals blijkt uit de 
D100-studie van IPG Mediabrands, verschenen in februari 2018 –. De studie stelde ons in 
staat meer dan 200 merken een dynamismescore toe te kennen geschraagd door 4 criteria:  
‘agility’, ‘responsiveness’, ‘sociability’ en ‘innovation’.  
  
Wat met de komst van voice & image search? 
Daar waar consumenten zich natuurlijkerwijze plachten te wenden tot een zoekmachine of de 
website van een merk om productgericht te gaan zoeken, stellen ze zich vandaag in op 
nieuwe zoekopties, zoals vocale assistenten. Volgens Gartner zal tegen 2020 30 % van alle 
online opzoekingen zonder scherm gebeuren (Gartner Predicts a Virtual World of Exponential 
Change / The future of search is voice and personal digital assistants).  
 
“De opkomst van ‘Voice’ houdt voor merken ontegensprekelijk een kans in om zich opnieuw 
uit te vinden.  Niettemin bieden vocale assistenten vaak één enkel antwoord op de gestelde 
vraag. Het antwoord dat weerhouden wordt, is dan datgene dat als het meest pertinente 
wordt beschouwd.  Merken mogen deze belangrijke kwestie dus niet langer negeren en 
dienen hun data en de content van hun site te organiseren, willen ze kans maken om in de 
massa op te vallen.” vertlet Benjamin Bonnet, Head of Search Reprise. 
 
Het staat vast dat sommige merken integraal deel zullen uitmaken van de gestelde vraag. 
Behalve dat dat wellicht niet het geval zal zijn voor talrijke productcategorieën met een 
lage mate van betrokkenheid en waar de prijs een beslissende rol speelt. Een geïntegreerde 
communicatie-aanpak houdt dus meer dan ooit steek. 
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About Reprise 

At Reprise, we’re reinventing digital experiences everywhere, every day. With end-to-end capabilities 

that include search, social media, content creation, product and web development, eRetail and 

strategy, we cut to the core of what truly drives customers by providing a holistic digital-first 

approach. Armed with intelligent insights and an audience-first approach, our expert team of 

specialists deliver integrated initiatives that help the world’s biggest brands connect to the people 

who drive their business forward - efficiently and effectively. 

 

Part of the Mediabrands division of the Interpublic Group (NYSE: IPG), Reprise is headquartered in 

New York with over 40 offices around the world. To learn more about how we can empower your 

business, visit reprisedigital.com now.  
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